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Ірпінь – 2021 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього 

процесу  Ірпінського фахового коледжу економіки та права (далі - 

Положення) закріплює норми та правила академічної доброчесності, етичної 

поведінки, професійного спілкування між педагогічними працівниками та 

здобувачами освіти Ірпінського фахового коледжу економіки та права (далі – 

Коледж). 

1.2. Положення розроблено у відповідності з нормами 

загальнолюдських та європейських цінностей, Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу 

освіту»,  «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», 

Цивільного Кодексу України, Статуту Ірпінського фахового коледжу 

економіки та права, Правил внутрішнього трудового розпорядку, 

Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного 

законодавства України та нормативних (локальних) актів Ірпінського 

фахового коледжу економіки та права 

1.3. Положення спрямоване на дотримання високих професійних 

стандартів в усіх сферах діяльності Коледжу, зокрема освітній, виховній, 

управлінській, а також на підтримку сприятливого морально-психологічного 

клімату у колективі. 

1.4. Педагогічні працівники та здобувачі освіти Коледжу 

зобов’язуються дотримуватися правил і норм, визначених цим Положенням, 

спираючись на принципи : 

– чесність – недопущення будь-яких форм обману, брехні, шахрайства 

крадіжки або інших форм нечесної поведінки в навчальній, педагогічній 

діяльності; 

– справедливість – неупереджене ставлення один до одного, об’єктивне 

тапрозоре оцінювання результатів навчальної, дослідницької чи 

трудовоїдіяльності; 

– довіра – існування в середовищі Коледжу атмосфери взаємноїдовіри, 

що заохочує вільний обмін ідеями та інформацією, сприяєспівпраці й 

творчості, позбавляє остраху, що результати діяльності можебути вкрадено, 

кар’єру спаплюжено, а репутацію підірвано; 

– повага – виявлення поваги як до себе, так і до інших, незалежно від 

віку,статі та статусу, уникнення зловживань посадовим становищем 

виборнимичи призначеними представниками Коледжу; 

– відповідальність – сумлінне виконання взятих на себе 

зобов’язань,протистояння будь-яким формам дискримінації, ганебним 



вчинкам,негативному впливу інших осіб, здатність брати на себе 

відповідальністьза результати своєї діяльності; 

– підзвітність – надання будь-якої інформації, що стосується 

освітньої,науково-дослідницької, господарської та фінансової діяльності 

Коледжу, учасникам освітнього процесу, крім тієї, доступ до якоїобмежено 

законодавством. 

1.5. Неприйнятними для здобувачів освіти та педагогічних працівників 

Коледжу порушеннями академічної доброчесності є: 

– академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) 

творчих результатів, отриманих іншими особами, як результатів 

власногодослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих 

текстів(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення 

авторствапід іменем особи, яка не брала участі в їх створенні; 

– обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної 

освітньоїтворчої діяльності чи організації освітнього процесу; 

– академічне шахрайство: 

 списування – використання без відповідного дозволу зовнішніх 

джерелінформації чи допомоги під час оцінювання результатів навчання; 

 використання під час контрольних заходів заборонених 

допоміжнихматеріалів або технічних засобів (шпаргалки, 

мікронавушники,телефони, планшети тощо); 

 фальсифікація або фабрикація інформації, творчих результатів 

інаступне використання їх в академічній роботі; 

 проходження процедур контролю знань підставними особами; 

 придбання або отримання виконаних на замовлення 

академічнихтекстів у інших осіб та подання їх як власних результатів 

навчальної діяльності; 

 підробка підписів у офіційних документах (залікових книжках, 

актах,звітах, угодах тощо); 

 посилання на джерела, які не використовувалися в роботі; 

 здавання різними особами робіт з однаковим змістом; 

– неправомірна вигода – надання, отримання чи пропозиція щодо 

надання(отримання) учасником освітнього процесу коштів, майна, переваг, 

пільгчи послуг матеріального або нематеріального характеру з 

метоюотримання неправомірної вигоди в освітньому процесі; 

– несанкціонована співпраця – навмисна чи усвідомлена допомога 

абоспроба допомоги іншій особі в здійсненні акту академічної нечесності, 

атакож виконання на замовлення та/або продаж академічних текстів; 



– необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження 

оцінокздобувачів освіти педагогічними працівниками. 

 

2. Правила академічної доброчесності та етики поведінки для 

студентів та працівників 

2.1. Гідним для усіх педагогічних працівників та здобувачів освіти 

Коледжу є: 

– дотримуватися вимог законодавства України, Статуту Коледжу, 

Правил внутрішнього розпорядку, а також внутрішніх нормативних 

документів Коледжу; 

– дотримуватися моральних норм та правил етичної поведінки; 

– відповідально ставитися до своїх обов’язків, вчасно й сумлінно 

виконувати необхідні навчальні, дослідницькі та робочі завдання; 

– своєю діяльністю сприяти збереженню та примноженню традицій, 

розвитку позитивної репутації Коледжу; 

– не чинити правопорушень, сприяти попередженню й викоріненню 

різних видів порушень іншими особами в навчальній, викладацькій, науковій 

та 

інших видах діяльності; 

– поважати честь, гідність та особисту недоторканність особи, 

незважаючина її стать, вік, матеріальний стан, соціальне становище, расову 

приналежність, релігійні та політичні переконання; 

– спілкуватися в середовищі Коледжу державною мовою, піклуватися 

про культуру власної мови та мови колег; 

– не розповсюджувати та запобігати розповсюдженню інформації, яка є 

неправдивою, викладеною з перекрученням фактів, наклепницькою, такою, 

що ображає людину або може завдати шкоди репутації Коледжу; 

– сприяти становленню та розвитку партнерських відносин між 

викладачами і студентами, підтримувати атмосферу довіри, відповідальності 

та взаємодопомоги; 

– вести здоровий та активний спосіб життя, дотримуватися правил 

особистої гігієни, бути охайним і акуратним; 

– допомагати учасникам освітнього процесу, які опинилися в складних 

життєвих обставинах; 

– підтримувати чистоту й порядок на території Коледжу, дбайливо 

ставитися до майна та ресурсів Коледжу. 

2.2.  Кожний здобувач освіти у своїй навчальній діяльності повинен 

дотримуватися моральних норм, правил етичної поведінки та принципів 

академічної доброчесності, а саме: 



– сумлінно, вчасно й самостійно (крім випадків, які передбачають 

групову роботу) виконувати навчальні завдання, завдання проміжного та 

підсумкового контролю; 

– бути присутнім на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, 

викликаних поважними причинами та переведенням на індивідуальний 

графікнавчання; 

– ефективно використовувати час на навчальних заняттях для 

досягнення навчальних цілей, не марнуючи його на зайві речі; 

– активно займатися самостійною роботою, знаходити інформацію з 

надійно перевірених джерел, додатково опрацьовувати нову літературу та 

Інтернет - ресурси, вказані в методичних рекомендаціях викладачів; 

– посилатися на джерела, з яких береться інформація, незалежно від 

того, в якому вигляді вона опублікована – в електронному чи паперовому; 

– поважати право інтелектуальної власності та навчальні здобутки 

інших; 

– надавати достовірну інформацію про результати власної навчальної 

та творчої діяльності; 

– дотримуватися правил ділової поведінки у спілкуванні зі студентами, 

викладачами та співробітниками Коледжу; 

– поважати думки інших студентів, уміти вести дискусію, 

аргументовано відстоюючи свою точку зору; 

– не принижувати будь-яким чином гідність учасників освітнього 

процесу, запобігати таким діям з боку інших осіб; 

– не використовувати та запобігати використанню з боку інших 

студентів службових або родинних зв’язків для отримання нечесної переваги 

в навчальній діяльності. 

2.3.  Кожний педагогічний працівник Коледжу у своїй педагогічній 

діяльності повинен дотримуватися моральних норм, правил етичної 

поведінки та принципів академічної доброчесності, а саме: 

– забезпечувати викладання на високому теоретичному й методичному 

рівнях навчальних дисциплін відповідної освітньої програми; 

– доносити до аудиторії достовірну наукову інформацію, сприяти 

творчій активності та становленню громадянської позиції молодого 

покоління; 

– постійно підвищувати свій професійний рівень, залучати у 

викладацькій діяльності новітні педагогічні технології та інформаційно-

комунікаційні засоби навчання, використовувати новітні й достовірні 

джерела інформації; 



– керуватися принципами об’єктивності та прозорості під час 

оцінювання знань і компетентностей здобувачів освіти; 

– приходити на всі заняття вчасно і не залишати аудиторію передчасно, 

використовувати ефективно академічний час для досягнення результатів 

навчання, визначених у робочій програмі навчальної дисципліни; 

– ретельно та грамотно складати методичні вказівки й рекомендації до 

самостійної роботи студентів, вказуючи наявні новітні надходження 

літератури та Інтернет-ресурси, надавати вичерпні консультації студентам у 

відведений для методичної роботи час; 

– надавати достовірну інформацію про власну педагогічну діяльність; 

– контролювати дотримання академічної доброчесності здобувачами 

освіти; 

– поважати думку кожного здобувача освіти, заохочувати і надавати 

всім рівні можливості при обговоренні дискусійних питань; 

– не принижувати будь-яким чином гідність учасників освітнього 

процесу, запобігати таким діям з боку інших осіб; 

– бути взірцем найвищої інтелігентності; 

– для запобігання конфлікту інтересів, пов’язаного з неакадемічним 

характером відносин, уникати двозначних відносин зі студентами, зокрема: 

прямого чи непрямого отримання подарунків або послуг від студентів в 

обмін на дії та рішення, що належать до компетенції викладача; обговорення 

професійних, особистих якостей співробітників чи учасників освітнього 

процесу. 

2.4. Неприйнятним для усіх педагогічних працівників та здобувачів 

освіти є: 

– недотримання норм Конституції та законодавства України про освіту, 

а також нормативних документів Коледжу; 

– здійснення порушень академічної доброчесності, зазначених в п. 1.5. 

цього Положення; 

– навмисне перешкоджання навчальній чи трудовій діяльності 

учасників освітнього процесу; 

– запізнення або пропуски навчальних занять чи роботи без поважної 

причини; 

– вживання наркотичних речовин, розпивання алкогольних напоїв та 

куріння на території навчального закладу; 

– пронесення в Коледж зброї, використання газових балончиків та 

інших речей, що можуть нашкодити життю та здоров’ю людини; 

– прояви різних форм агресії проти інших, сексуальні домагання; 



– участь в азартних іграх під час освітнього процесу та на робочому 

місці; 

– поширення неправдивої та компрометуючої інформації про учасників 

освітнього процесу; 

– перевищення повноважень під час навчання, трудової діяльності або 

проведенні творчих досліджень; 

– використання службових і родинних зв’язків з метою отримання 

нечесної переваги в навчальній, науковій чи трудовій діяльності; 

– ведення в Коледжі політичної, релігійної чи іншої пропаганди, а 

також примус до сповідання або відмови сповідувати релігії під час 

навчальної діяльності, до участі в релігійних обрядах і святах, участі в 

діяльності й заходах релігійних об’єднань і об’єднань, діяльність яких 

спрямована на розповсюдження ідеології; 

– використання символіки Коледжу у заходах, не пов’язаних із 

діяльністю Коледжу; 

– завдавання шкоди матеріальним цінностям, а також матеріально-

технічній базі Коледжу; 

– недотримання правил співжиття на території навчального закладу, що 

заважає іншим особам. 

 

3. Комісія з питань академічної доброчесності 

3.1. Комісія з питань академічної доброчесності (далі - Комісія) 

створюється з метою моніторингу дотримання педагогічними працівниками 

та здобувачами освіти Коледжу норм цього Положення.  

3.2. У своїй діяльності Комісія керується нормами загальнолюдської 

моралі та етики, Конституцією України, Законами України, постановами 

Верховної ради України, указами Президента України, актами Кабінету 

Міністрів України, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки 

України, Статутом Коледжу та цим Положенням. 

3.3. Склад Комісії затверджується наказом директора Коледжу на 

підставі рішення педагогічної ради Коледжу у складі 8 осіб, до числа яких за 

посадами входять: заступник директора з навчальної роботи, заступник 

директора з виховної роботи, завідувачі відділень, юрисконсульт, психолог, 

голова студентського парламенту, голова студентського профбюро. 

3.4. Строк повноважень Комісії складає 5 років. 

3.5. У разі кадрових змін, склад Комісії може бути переглянутий за 

потребою раніше. 

3.6. Комісія обирає зі свого складу голову та секретаря Комісії. 



3.7. Комісія з питань академічної доброчесності Коледжу є 

колегіальним органом, на який покладені такі завдання: 

 організаційно-методичне забезпечення виконання прийнятих у 

Коледжі правил академічної доброчесності; 

 виявлення порушень принципів і правил академічної 

доброчесності з боку учасників освітнього процесу; 

 розгляд скарг про підозру в застосуванні неетичних практик у 

навчальній і науковій діяльності; 

 надання пропозицій адміністрації Коледжу щодо притягнення 

порушників академічної доброчесності до відповідальності й накладання 

відповідних санкцій. 

3.8. Засідання Комісії проводиться один раз на два місяці відповідно 

до плану роботи або позачергово у випадках передбачених пунктом 3.11. 

Положення. 

3.9. Рішення Комісії приймаються на її засіданні простою більшістю 

голосів відкритим голосуванням і оформляються протоколом, який 

підписують Голова і секретар Комісії.  

3.10. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії. У разі 

розподілу голосів порівну, право дорадчого голосу має голова Комісії. 

3.11. Будь-який учасник освітнього процесу, який став свідком або має 

серйозну причину вважати, що стався факт порушення зазначеного в п. 1.5. 

цього Положення, має право подати офіційну скаргу на ім’я головиКомісії. У 

цьомувипадку голова Комісії не пізнішеніж через 10 

днівпісляподанняскаргиоголошує про проведенняпозачерговогозасідання, на 

якомувідбуваєтьсярозглядскарги. Особа, що подала скаргу, повинна викласти 

в нійаргументи, якісвідчать про порушенняакадемічноїдоброчесності та 

надативідповіднідокази. 

3.12. Педагогічна рада раз на рік заслуховує звіт голови Комісії з 

питань академічної доброчесності та приймає рішення щодо її подальшої 

діяльності. 

 

4. Відповідальність за порушення норм академічної 

доброчесності 

4.1. За порушення норм академічної доброчесності, зазначені в п.1.5. 

цього Положення, здобувачі освіти Коледжу можуть бути притягнені до такої 

академічної відповідальності: 

 повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, 

залік тощо); 



 повторне проходження відповідного освітнього компонента 

освітньої програми; 

 позбавлення академічної стипендії; 

 позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання. 

4.2. За порушення норм академічної доброчесності, зазначені в п. 1.5. 

цього Положення педагогічні працівники Коледжу можуть бути притягнені 

до такої академічної відповідальності: 

 відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного 

звання, кваліфікаційної категорії; 

 позбавлення права брати участь у роботі визначених законом 

органів чи займати визначені законом посади. 

4.3. За дії(бездіяльність), що визнані цим Положенням порушенням 

правил академічної доброчесності, педагогічні працівники та здобувачі 

освіти Коледжу можуть бути притягнуті до інших видів відповідальності з 

підстав та в порядку, визначених чинним законодавством України. 

 

5. Прикінцеві положення 

5.1. Це Положення ухвалюється Педагогічною радою та вводиться в 

дію наказом директора Коледжу. 

5.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням 

Педагогічної ради Коледжу та вводяться в дію наказом Директора коледжу. 

5.3. Усі педагогічні працівники та здобувачі освіти Коледжу 

зобов’язані знати це Положення. Незнання або нерозуміння норм цього 

Положення не є виправданням неетичної поведінки та порушення правил 

академічної доброчесності. 

5.4. Коледж забезпечує публічний доступ до тексту цього Положення 

через власний офіційний сайт.  

 


